Bijlage 1

Voorlopige visie/uitgangspunten voor uitwerking Plan van Aanpak 2020

Voorstel
We streven ernaar om alle inwoners, ongeacht achtergrond of beperking, zo zelfstandig mogelijk deel te laten
nemen aan onze samenleving. Wie dat niet zelfstandig kan, ondersteunen we daarbij. Dat geldt ook voor
inwoners die kampen met dakloosheid, psychische, en/of verslavingsproblematiek. Waar voorheen de zorg voor
deze doelgroep centraal door de centrumgemeente Bergen op Zoom werd georganiseerd, beschouwen we dit
met zes gemeenten nadrukkelijk als onze gezamenlijke taak. Daarom nemen we de verantwoordelijkheid om alle
inwoners eerder én dichtbij te kunnen ondersteunen.
Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:


We voelen ons verantwoordelijk
Vanaf 2020 wordt elke gemeente formeel verantwoordelijk voor volledig ondersteuning van inwoners
die kampen met dakloosheid, psychische, en/of verslavingsproblematiek. Maar we zijn niet alleen
formeel verantwoordelijk, we voelen ons ook verantwoordelijk! Ongeacht de problematiek waar iemand
mee te maken heeft, het is onze inwoner. Ook wanneer de noodzakelijke ondersteuning tijdelijk niet
binnen de gemeente zelf geboden kan worden, dragen we de inwoner niet over maar blijven we de
regie voeren op onze inwoners.



Werken aan een inclusieve samenleving
We hanteren sociale inclusie als leidend principe. Het bestaansrecht en ontwikkelpotentieel van alle
inwoners staat daarbij voorop. We ondersteunen inwoners bij het hervinden van hun draagkracht en
gaan uit van ieders eigen herstelvermogen, veerkracht en flexibiliteit. Met een divers en op maat
gesneden ondersteuningsaanbod halen we de kwaliteiten van onze inwoners naar voren. Dat vraagt
ook een kanteling in de samenleving om niet de focus op beperkingen te leggen. Dit vraagt een
denkomslag én een doe-omslag om echt iedereen mee te laten doen. We investeren daarom
doelgericht in het creëren van begrip en aanpassingsvermogen bij onszelf, samenwerkingspartners en
inwoners.



Vroegtijdig signaleren en ingrijpen
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we de lokale ondersteuningsstructuur versterken om
eerder signalen op te vangen én vervolgens te kunnen handelen. Waar nodig zetten we extra in op
preventie om te voorkomen dat een zorgvraag ontstaat. Door vroegtijdig ingrijpen willen we voorkomen
dat op een later moment zwaardere zorg noodzakelijk is.



Wat lokaal kan, doen we lokaal!
We kiezen ervoor om zoveel mogelijk ondersteuning in de nabijheid te organiseren. Elke gemeente
krijgt een integrale toegang waarin lokaal en integraal afgewogen wordt welke ondersteuning het beste
aansluit bij de behoeften van inwoners. We versterken onze lokale ondersteuningsstructuur om zoveel
mogelijk vragen van inwoners zelf te kunnen beantwoorden. Wanneer het niet mogelijk is om lokaal de
zorg te bieden, kiezen we voor een ander aanbod in de nabijheid. Ook dan blijft de inwoner onder de
verantwoordelijkheid vallen van de gemeente waar hij/zij vandaan komt.



We bieden perspectief
Alle ondersteuning is erop gericht om de inwoners zoveel mogelijk in de eigen kracht te zetten. De
ondersteuning richt zich daarom op het wegnemen van belemmeringen en is in principe tijdelijk. Samen
met de inwoner streven we naar maximale zelfstandigheid en participatie. Het perspectief is concreet,
maar kan tegelijkertijd verschillen per inwoner.



Pragmatische regionale samenwerking
We kunnen niet alle noodzakelijke ondersteuning zelf organiseren. Daarom werken we samen. Daarbij
kiezen we voor een pragmatische samenwerking met ruimte voor eigen lokale invulling. Voorzieningen
die we lokaal niet kunnen organiseren, omdat het gaat om specifieke expertise of om een zeer beperkte
doelgroep, organiseren we allereerst met de 6 gemeenten van West-Brabant West. We houden deze
samenwerking zo licht mogelijk. Daarnaast wisselen we informatie en ervaringen uit met de 18
gemeenten van de Regio West-Brabant. Onderwerpen die vanuit de inhoud om een grotere schaal
vragen, pakken we eveneens met de 18 gemeenten op.

